
SPRAAKMAKERS 
 
Geef me de 5. Mensen met autisme tegemoet treden 
Spraakmaker: Geef me de 5 
Hoe kan je goed reageren op kinderen en volwassenen 
met autisme tijdens allerlei sociale activiteiten en werve-
lende programma’s op tal van plaatsen? Geef me de 5 
reikt wetenschappelijk onderbouwde en tegelijk prakti-
sche basisprincipes aan voor omgang met mensen 
met autisme. 
Colette de Bruin, orthopedagogisch gedragsdeskundige 
 
Vluchten en gevolgen op zenuwstelsel en gezondheid 
Spraakmaker: Lichaamsgericht werk bij vluchtelingen 
Hoe kan je de gezondheidsproblemen die ontstaan door 
vluchten herkennen en er op reageren? Het belang van 
echt contact en lichaamsgericht werk bij getraumati-
seerde vluchtelingen.  
Eveline Kokke, o.a. adviseur van Vluchtelingenwerk 
Oost Nederland 
 
Samen Wel! Video’s en beelden van en voor inwoners 
van Rivierenland 
Spraakmaker: Samen Wel!  
Hoe kan je laaggeletterden bereiken met positieve voor-
beelden over algehele gezondheidsbevordering? Samen 
Wel! bouwt een platform vol foto's en video's dat bol 
staat van positieve voorbeelden voor en door bewoners 
van het Rivierenland.  
Annet Roose-van Leijden, projectleider bij Bibliotheek 
Rivierenland 

 

 

Goed Bezig 
Spraakmaker: Goed Bezig 
Hoe verhoog je samen met gezinnen met een lage sociaal 
economische status (SES) de zelfredzaamheid, gezonde 
leefstijl en participatie? Het project Goed bezig! zet am-
bassadeurs en ervaringsdeskundigen in voor blijvende 
gedragsverandering waarbij mensen zelf oplossingen be-
denken. 
Cora van der Koppel, projectleider Alsare 
 
Betuwse Bikkels spelen Walking Football 
Spraakmaker: Betuwse Bikkels 
Hoe verleid je 300 tot 800 oudere mannen met een potje 
wandelvoetbal om op een laagdrempelige manier weer 
of meer te bewegen? Betuwse Bikkels creëert aanbod sa-
men met de doelgroep, mannen van 60 jaar en ouder.  
Gillian Franje, Inventief 180 
 
Actief plus. Bewegen én netwerken 
Spraakmaker: Actief Plus 
Hoe zorg je dat ouderen met een chronische beperking 
meer gaan bewegen? En hoe ga je eenzaamheid tegen 
door hun sociale interactie te versterken tijdens lokale 
beweeg- en sociale activiteiten? Actief Plus heeft met 
succes een laagdrempelige methode ontwikkeld voor ou-
deren om meer actief te zijn in hun eigen wijk of ge-
meente. 
Denise Peels, Open Universiteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

https://www.geefmede5.nl/home
https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vluchtelingenwerk-wijchen
https://samenwel.nl/over-samenwel/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/project/goed-bezig/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/project/betuwse-bikkels/
https://www.ou.nl/actief-plus
https://www.movisie.nl/aanmelden-congrestival-sociaal-gezond-2018


Sport&Dance4ALL, de Beweegzomer voor kids 
Spraakmaker: Sport&Dance4ALL 
Hoe organiseer je samen met mensen met een psychi-
sche kwetsbaarheid, het ROC en vrijwilligers uit de wijk 
een inclusief sportevenement voor alle kinderen uit de 
basisschooljeugd in de zomerperiode? Sport&Dance4ALL 
creëert een alternatief voor kinderen die ‘niks’ te doen 
hebben in de zomer. 
Hilleke Linthorst, adviseur zorg en kwaliteit bij Kwintes 
 
Buurtsportcoach als partner voor het wijkteam 
Spraakmaker: Buurtsportcoach  
Hoe begeleid of verwijs je mensen die van zorgverleners 
het advies krijgen om meer te bewegen? De buurtsport-
coach is een verbinder tussen sport en bewegen, de eer-
stelijnszorg en de welzijnssector en zet erkende inter-
venties in. 
Marloes Aalbers  
 
Popular Education voor Somalische en Afgaanse Neder-
landers  
Spraakmaker: Popular Education 
Hoe kunnen sportactiviteiten, tekenen, zingen, koken en 
eten een middel zijn om aan Somalische en Afghaanse 
Nederlanders voorlichting te geven over bijvoorbeeld ro-
ken, gezond eten en andere aan gezondheid gerela-
teerde onderwerpen? Oftewel: wat kan je allemaal met 
Popular Education bereiken? 
Bora Avric (projectleider) en Mellouki Cadat, Movisie 
 

Aan de slag. Vanuit het AZC nieuwe mensen leren ken-
nen door vrijwilligerswerk 
Spraakmaker: Aan de slag 
Hoe koppel je nieuwkomers op een positieve en ener-
gieke manier aan leuke vrijwilligersactiviteiten in de ge-
meente? Bij Aan de Slag stappen zij vanuit het AZC zo de 
maatschappij in; doen mee, leren nieuwe mensen ken-
nen en leveren een zinvolle bijdrage. Nieuwkomers be-
schikken over een forse hoeveelheid veerkracht. Het 
komt erop aan deze te behouden en versterken. Aan de 
Slag helpt hier bij. In 27 gemeenten verspreid over heel 
Nederland hebben Aan de Slag teams al meer dan 12.000 
succesvolle matches gemaakt.  
Marieke Stopel, programmaleider 
 
De wil om te winnen. Daar kom je verder mee 
Spraakmaker: De wil om te winnen 
Meedoen in de samenleving is belangrijk voor een goede 
gezondheid. Hoe vergroot je met sportprincipes de com-
petenties van mensen om te mee te doen? met De wil 
om te winnen werk je aan gedrag. 
Bart Logchies, expert Sport Principles 
 
Beweegmakelaar koppelt en coacht. Gezondin… Vaals  
Spraakmaker: Beweegmakelaar  
De beweegmakelaar probeert (kwetsbare) mensen in be-
weging te krijgen. De resultaten variëren onder andere 
van beweging op het gebied van sport, deelname aan re-
creatieve activiteiten, een maatje zoeken, tot vrijwil-
ligers- en betaald werk. Het doel is het sociale netwerk 
en daarmee de leef- en gezondheidssituatie van de be-
trokken te vergroten en verbeteren. Zelfredzaamheid, 
zelfstandigheid, participeren, maar vooral weer vreugde 
in het leven vinden zijn de sleutelwoorden. 
Jolanda Mikic, beweegmakelaar bij Vaals Beweegt 
 

 

 
  

https://www.movisie.nl/artikel/almere-samenwerken-vanuit-inspiratie
https://www.sportindebuurt.nl/buurtsportcoaches/wat-zijn-buurtsportcoaches/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/project/betere-gezondheid-somalischeafghaanse-nederlander/
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/projectenoverzicht/52/aan-de-slag-vrijwilligerswerk-door-bewoners-van-asielzoekerscentra
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1800026
https://www.vaals.nl/inwoners/vaals-beweegt/beweegmakelaar


Meer kracht door netwerkcoaching bij Steunouder.nl 
Spraakmaker: Netwerkcoaching light 
Hoe activeer je de nodige steun van de sociale omgeving 
voor (ouders van) jonge kinderen die in knellende situa-
ties opgroeien? Stichting Steunouder zoekt naar een 
aanvullend thuis en zet door KNAP-gedaan met een 
nieuwe geschoolde netwerkvrijwilliger de stap van nie-
mand naar iemand voor de ouders. 
Maria Wassink, directeur van de stichting Steunouder 
 
10 jaar Netwerkvrijwilligers Humanitas Groningen 
Spraakmaker: 10 jaar ervaring met netwerkvrijwilligers 
Hoe kan je in de stad meer support van de omgeving sti-
muleren? Wat levert 10 jaar ervaring met getrainde net-
werkcoachende vrijwilligers op? Humanitas Groningen 
startte als eerste in Nederland en koppelt al sinds 2008 
stadsgenoten aan vrijwilligers voor het versterken van 
het persoonlijk sociaal kapitaal.  
Frouk Reehoorn, projectleider Humanitas Groningen 
 
Een netwerk 'Zorg voor Later' in dorpskernen door V!er-
binden 
Spraakmaker: Zorg voor Later netwerk 
Hoe maak je iedereen in je dorpskernen op een positieve 
manier bewust van de waarde van een goed netwerk 
voor (nu en) later? Dit voorjaar werden in de campagne 
Zorg-voor-later vier dorpshelden ambassadeur gemaakt. 
Met de campagne biedt men tegelijk praktische tips, 
middelen en netwerk-coaching aan. 
Manita Herregraven, dorpsondersteuner  
V!erbinden in Mariahout (Noord-Brabant) 
 

Gezondheidsmakelaar van de GGD verbindt gezond en 
sociaal in preventie 
Spraakmaker: Gezondheidsmakelaar 
Hoe maak je met elkaar de winnende combinaties tussen 
preventie, zorg en welzijn in jouw regio? Gezondheids-
makelaar Bart Vosbeek verbindt onderzoek en praktijk 
voor een effectieve aanpak van preventie.  
Bas Vosbeek, gezondheidsmakelaar GGD Gelderland 
Zuid 
 
Cool. Gecombineerde leefstijlinterventie 
Spraakmaker: Cool  
Hoe kunnen mensen met verhoogde risico’s op chroni-
sche aandoeningen hun leefstijl veranderen, zelfs als ze 
weinig zelfvertrouwen hebben op dat gebied? De leef-
stijlcoach werkt mee aan een blijvende gedragsverande-
ring volgens een beproefd concept. 
Ester Janssen, leefstijlcoach en mede-eigenaar van Ex-
pertisecentrum Leefstijlinterventies 
 
Preventie in de Buurt, samenwerken aan gezondheid in 
de wijk 
Spraakmaker: Preventie in de Buurt 
Hoe kan de huisarts een sterke rol hebben bij het creëren 
van effectieve combinaties in de buurt tussen preventie, 
zorg en welzijn? Tineke Posthoorn zette een eerste stap 
met werksessies.  
Tineke Posthoorn, projectleider Preventie in de Buurt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

https://steunouder.nl/
https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/activiteiten/netwerkvrijwilligers/
http://www.zorg-voor-later.nl/
https://ggdgelderlandzuid.nl/gemeenten/gezonde-wijk-gemeenten/ons-team/
https://avleg.nl/cool-training/
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/themadossiers/preventie-zorg-en-welzijn/eerstelijnszorg-huisartsenpraktijk/lokale-0


De veldwerkers. Een groene, gezonde en inclusieve stad 
Spraakmaker: De veldwerkers 
Hoe creëer je zinvolle leer-werkplekken in een voedsel-
keten voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt, mensen met een wmo-indicatie en andere be-
langstellenden? De veldwerkers zijn groene en gezonde 
partners bij duurzame voedselproductie, bereiding en 
distributie in een stad als Rotterdam.  
Annemarieke van Egeraat, directeur TafelvanZeven en 
partner van Veldwerkers 
 
Sociaal koken door kinderen uit groep 8 
Spraakmaker: Participe  
Hoe kan je kinderen van groep 8 én gezond leren te ko-
ken en tegelijk ook andere mensen daarmee blij maken? 
In Sociaal koken door kinderen trekken ze de school uit, 
de wijk in naar ouderen, het verpleeghuis en gezinnen. 
Zo leren de kinderen gezond koken, eten en andere 
mensen kennen op een leuke manier.  
Elena Nabatova, Regiocoach Participe Amstelveen en 
natuurlijk een paar kinderen! 
 
Onderzoek naar Gecombineerde Leefstijl Interventie  
Spraakmaker: GLI onderzoek 
Hoe combineer je 24 maanden adviezen en begeleiding 
bij voeding, beweging en gedrag voor mensen met een 
verhoogd gewicht-gerelateerd gezondheidsrisico? En 
wat levert dat op? GGD Noordoost Nederland deed on-
derzoek naar deze gecombineerde leefstijlinterventies.  
Henriette van der Lelij-Iwema, kinderfysiotherapeut 
(onderdeel van GLI) en Monique L’Hoir van GGD Noord-
oost Nederland 
 

Thuiskok zoekt eters 
Spraakmaker: Thuisafgehaald 
Hoe koppel je mensen die graag gezond en extra koken  
aan mensen die niet altijd voor zichzelf kunnen koken en  
mogelijk ook bijzondere diëten en voorkeuren hebben?  
Thuis afgehaald verbindt mensen met elkaar. Het is de  
start van een ontmoeting en vaak ook een blijvende rela-
tie tussen buurtgenoten. 
Jasmijn Vreeburg van Thuisafgehaald 
 
Gezonde Taal.  Anderstaligen en taalvrijwilligers in apo-
theek en spreekkamer 
Spraakmaker: Gezonde Taal 
Hoe kan je anderstaligen helpen om een echt gesprek te 
voeren met de huisarts en andere gezondheidsprofessio-
nals? Gezonde Taal helpt met oefenen in praten over 10 
gezonde hoofdthema’s. 
Eline Dragt, projectleider van Gezonde Taal 
 
Buiten Leeft! Het Land (is) goed 
Spraakmaker: Buiten Leeft! 
Hoe creëer je een ontmoetingsplek waar volwassenen en 
kinderen de positieve effecten van de natuur op hun ge-
zondheid kunnen ervaren? En zich daardoor kunnen ont-
doen van fysieke of psychische lasten? Maar waar zij ook 
leren voor zichzelf te zorgen en voor de omringende na-
tuur. Bij Buiten Leeft! is de filosofie: ‘Van buiten word je 
beter’.  
Margriet Knospe van Buiten Leeft! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

https://twitter.com/develdwerkers
https://www.facebook.com/ParticipeAmstelland/
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/419-gecombineerde-leefstijlinterventies-bij-kinderen-met-ove-1804651
https://www.thuisafgehaald.nl/
https://www.hetbegintmettaal.nl/gezonde-taal/
http://www.buitenleeft.nl/


ANWB automaatje: Sociaal maatschappelijk verkeer 
Spraakmaker: ANWB automaatje 
Hoe houd je mensen zo lang mogelijk mobiel en laat je ze 
deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer? 
Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun min-
der mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkosten-
vergoeding. De ANWB stelt al haar kennis, software, be-
geleiding, training en materiaal gratis beschikbaar en 
werkt altijd samen met de lokale sociaalwerkorganisatie 
die de werving en begeleiding van vrijwilligers regelt. Zo  
kan snel en zonder grote investeringen deze structurele 
vervoerservice opgezet worden.  
ANWB 
 
MOVE student: verander je wereld 
Spraakmaker: MOVE  
Hoe kan je studenten koppelen aan jongeren die minder 
voorsprong hebben dan hun leeftijdsgenoten om samen 
hun wereld te veranderen? MOVE laat hen in tien steden 
samen in actie komen voor hun omgeving. Deze jongeren 
merken wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op 
hun eigen leefomgeving kunnen hebben.  
Julie Toonen, projectcoördinator Utrecht 
 
WalkTalkWrite 
Spraakmaker: All Inclusive 
Hoe kan een groep al wandelend  - met wisselende part-
ners en boeiende snelle schrijfopdrachten - zichzelf en de 
anderen leren kennen? All Inclusive ontwikkelde een 
krachtig programma voor empowerment en activatie van 
allerlei (doel)groepen.  
Dorien te Pas, empowerment facilitator van de stichting 
All Inclusive 

Ervaringsdeskundigheid 
Spraakmaker: Ervaringsdeskundigheid 
Hoe kunnen ervaringsdeskundigen met hun inzichten en 
persoonlijke ervaringen kansen creëren op een versneld 
herstelproces? Markieza, expert inzet ervaringsdeskun-
digheid, biedt opleidingen en duurzame inzet van erva-
ringsdeskundigen. 
Margreet Diks-Van Heumen, directeur van Markieza 
 
Bloemenhart Brunssum. Van bloemen naar contact 
Spraakmaker: Bloemenhart Brunssum 
Hoe kunnen jongeren met een bloemetje en een per-
soonlijk bezoek meteen al veel meer betekenen voor ou-
deren die zich aan huis gebonden voelen? En hoe koppel 
je dat aan een plek en een gezellige middag voor veel ou-
deren die zich vaak aan huis gebonden voelen?  
Tristan Canisius en Desiree van den Eertweg, oprichters 
van Bloemenhart Brunssum 
 
Onzichtbaar Den Haag.  Ervaringsdeskundigen als do-
centen Sociaal Werk 
Spraakmaker: Onzichtbaar Den Haag 
Hoe kan je de unieke expertise van mensen die een ge-
schiedenis hebben met schulden, een verslaving, een de-
pressie, dak- en thuisloosheid, een psychische kwets-
baarheid of een andere hulpvraag inzetten als opleider 
van sociaal werkers? 
Boy Zandbergen, oprichter van Onzichtbaar Den Haag 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje
https://www.stichtingmove.nl/
http://stichtingallinclusive.nl/
http://markieza.org/
https://www.bloemenhartbrunssum.nl/
http://www.onzichtbaar-denhaag.nl/

